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دانشگاهي (سال چهارم) را به شكل حضوري گذرانديد يا غيرحضوري؟ آيا هنوز هم اين تصميمتان را درسـت   ي پيش دوره  -1
 دانيد؟  مي

ها پشيمانم امـا   حضور در بعضي كالس البته اكنون از صورت حضوري گذراندم و در هيچ كالسي غيبت نداشتم. به من پاسخ:
كـه بـا    البتـه از ايـن   شـد.  نظرم موجب القاي حس درس در مـن مـي   هبراي من مثبت بود و بدرمجموع حضور در مدرسه 

كـه  طور همـان  كردند. ي ميهاي مدرسه مرا عصب هم برخي از بچه سفانه گاهي اوقاتستانم نيز بودم خوشحال بودم و متأدو
 .در مجموع پشيمان نيستم ،گفتم

تر، چه تغييراتي به وجـود   هاي قبل ي سال كنكور يا حتي سال د، در برنامهدوباره كنكور بدهي -خداي نكرده! -اگر قرار بود  -2
 يد؟ دآور مي

سفانه من عادات بدي داشتم ازجمله كـار  أمت هايي بوده كه دوست داشتم برگردم و اشتباهم را جبران كنم. زمان قطعاً. پاسخ:
خوابم تقريبا توانستم مقابله  با نها را ترك كنم.آ متالش كرد ،با كامپيوتر و خوابيدن زياد كه در سالي كه پشت سر گذاشتم

 كردم. كل جمع مي هاگر برگردم كامپيوتر را ب ناًئمطم كنم اما نتوانستم از كامپيوتر دل بكنم.
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 4و حـداكثر  . من روزهاي مدرسه خيلي كم خواندم يكي ديگر از تغييرات اين است كه در روزهاي مدرسه بيشتر درس مي
 كنم افزايشش دهم. برگردم تالش مي كه اگرخواندم  ساعت مي

 كنيد؟  هاي آزمايشي را چگونه ارزيابي مي آزمونشركت در   -3

كنـي امـا نظـر مـن      كردند كه ضرر مـي  كيد ميأاطرافيانم ت كردم. شركت مي 2گزينه آزمونمن برخالف اكثريت در  پاسخ:
من بـراي زيسـت كـالس     و سؤاالت سخت زيستش بود.ماري باال آ ي هچي تنها حسنش جامع نظر من قلم هب گونه نبود. اين

 ،ازطرفي از فضايي كه در مدرسه ايجاد شده بـود  كالس راضي بودم. آنهاي  آزمون رفتم و از سؤاالت خارج از مدرسه مي
ز مـن ا  چي چنـدمين نفـر شـده و از ايـن حرفهـا.      دنبال اين بودند كه فالني در قلم هب  كه همهن فضا اين بودآو متنفر بودم 

يك فرد كنكوري بايد  اماحتماً و اكنون هم راضي هستم. را انتخاب كردم 2پس گزينه نفرت داشتم. ها شدن گونه مقايسه اين
را سر جلسه كنكور ديدم كـه سـر جلسـه     نآ ي و فايدهمي دادم  آزمونمن از سال دوم دبيرستان  زمايشي بدهد.آ آزمون

كنكور  هها ب آزموننظرم بيشترين شباهت  هب تم و استرس زيادي نداشتم.هايم را داش آزمونمثل باقي  آزموناحساس يك 
 شركت كردم. آزمون 4هر در هاي جامع سنجش بود كه من آزمون

 هاي مطالعه و آهنگ تغيير آن در طول سال كنكور چه سفارشي داريد؟  ي ساعت درباره  -4

مده را تا حدزيادي مديون تالشـم در  آ دست هب ي نتيجه راضي نيستم و امسالم اصالًراستش را بخواهيد من از خواندن  پاسخ:
ن قـوي شـود و   م ي خواندم و همين موجب شد پايه هاي همان سال را خيلي مي من در سال دوم و سوم درس دانم. پايه مي

هـا نيـز    شـنبه 5هاي زوج بـود و   زوميان و ر رد-روز ما يك ي مدرسه ي برنامه ها مي پرداختم. نآ ي خر بيشتر به دورهآسال 
شـب بـه    7صبح تا8تعطيل ازخواندم اما در روزهاي  من روزهاي مدرسه كه خيلي نمي مدرسه برايمان كالس گذاشته بود.

حـداقل   شـدم.  چون خيلي خسته مـي خواندم؛  ديگر درس نمي ن هم معموالًآخواندم و بعد از  رفتم و درس مي كتابخانه مي
نـدن مـن تغييـر    اهم در سـاعات خو  و نزديك عيدساعت بود  12يا  11ساعت و حداكثر8زمان روزهاي تعطيل براي من 

 شد.نخاصي ايجاد 

 ها؟ چرا؟  كالسي هم وهمراه دوست  داديد يا به را ترجيح ميتنهايي  بهخواندن  درس ،در سال كنكور  -5

 .خواندم تنها درس مي و غالباً توانستم بخوانم نمي اصالً من با دوستان پاسخ:

 دانيد؟ بازي براي رفع خستگي را در سال كنكور درست ميsmsنترنت و كردن از اي استفاده  -6

تفاده از خـواب و موزيـك اسـ    مـن بـراي اسـتراحت غالبـاً     كردم و نظري درموردش ندارم. من از اين دو استفاده نمي پاسخ:
ا تجربه به من ثابت كرده اگر ام كردم. كردم اما از اينترنت استفاده نمي كه با كامپيوتر كار ميموارد زيادي هم بود كردم. مي

وجه از كامپيوتر براي  كنم به هيچ ينده توصيه ميآهاي  كنكوري ي ساعت سرگرمشم و به همه2پشت كامپيوتر بروم حداقل 
سـفانه ايـن   من خـودم متأ  رود. هم وقتشان هدر مي ،شود زيرا هم خستگي چشمانشان بيشتر مي رفع خستگي استفاده نكنند.

 ها چنين ريسكي نكنند. ناما آ ام تاثير نگذاشته. در نتيجه وردم كهآمده و شانس آ مشكالت برايم پيش

 كنيد؟  آيا رفتن به مسافرت و تعطيالت را در سال كنكور سفارش مي  -7

ين بـه  يكي پايان شهريور به مشهد رفتم و ديگـري اولـين روز فـرورد    بار به مسافرت رفتم.2من درسال كنكور كالً  پاسخ:
ظـرم  ن تر بـه  مه مهمالني شود و از هاما نبايد طو ،راي استراحت بد نيستنظر من مسافرت ب هب .شهرستان مدت يك روز به
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ـ     وقفه ايجاد شود. ندننبايد در درس خوا حسـاب   همن يك روز در دي درس نخواندم و يك هفته كـه روزهـاي تعطـيلم ب
به همين خاطر من در  ت عاديم برگردم.هفته طول كشيد تا به ساع 1خواندم و  ساعت درس مي 8 ،7من روزي  .مدندآ مي

 خواندم و اينگونه نبود كه درس را كنار بگذارم. هر دو مسافرت درس مي

 كنيد؟ به چه شكلي؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزيابي مي آيا كمك  -8

شـاوران بـراي   البتـه از سـخنان يكـي از م    كردم. من هيچ مشاوري نداشتم و خودم به كمك خواهرم برنامه ريزي مي  پاسخ:
تواند نظارت بر درس خوانـدن   نظر من مشاور تنها مي هب ريزي با خودم بود. اما برنامه ،بسيار بهره بردم دادن كنكوري  نحوه

 كردم به مشاور نياز دارم و اكنون هم همان حس را دارم. من كه احساس نمي داشته باشد.

 كنيد؟  آيا شركت در اردوهاي مطالعاتي (آخر تابستان، نوروز، پيش از كنكور و ...) را مثبت ارزيابي مي  -9

 ت باشد.بكنم مث فكر نمي ،خوانم اما براي مني كه تنها درس مي ،من كه در هيچ يك شركت نكردم پاسخ:

اسـت؟   دن به موفقيت كنوني تأثيرگـذار بـوده  تان در رسي ي كودكي هاي دوره ها و سرگرمي ها، بازي آيا به نظر شما آموزش  -10
  كدامشان؟

جزوه هـاي كمـك اموزشـي وجـود دارد كـه      .در اين مدرسه  من دوران ابتدايي را در مدرسه امام هادي(ع) گذراندم پاسخ:
(البتـه   اين عاملي بود تا من از اول دبستان تست بزنم و سـرعتم در تسـت زنـي بـاال رود.     سواالت به صورت تست است.

 ر ما ازين سؤال چنين پاسخي نبود؛ اما قرار بر عدم هر نوع سانسوري است!)منظو

 است؟  گيري داشته در موفقيت شما تأثير چشم ها كتابو خواندن كدام  دبيرانآموزش كدام هاي عمومي،  در درس  -11
 

 زبان و ادبيات فارسي
 آقاي سبطي كالس: 

 كتاب خاصي نبود كتاب: 

 زبان عربي
 شعاعيآقاي  كالس: 

 كتاب خاصي نبود كتاب: 

 دين و زندگي
 ثي(معلم مدرسه)خانم طهمور كالس: 

 كتاب خاصي نبود كتاب: 

 زبان انگليسي
 ي(معلم مدرسه)آقاي اسد .كالس: 

 كتاب خاصي نبود كتاب: 
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 است؟ موفقيت شما نقش مهمي داشته ها در ها يا كتاب هاي اختصاصي، كدام كالس در درس  -12
 

 يشناس زيست
 آقاي عمارلو.كالس: 

 كتاب خاصي نبودكتاب: 

 شناسي زمين
 معلم مدرسه.كالس: 

 كتاب خاصي نبود كتاب: 

 فيزيك
 معلم مدرسه كالس: 

 گاج نقره ايكتاب: 

 شيمي
 معلم مدرسهكالس: 

 مبتكران و خيلي سبزكتاب: 

 تجربي رياضي
 آقاي مواليي كالس: 

 مهر و ماه كتاب: 

 

 هايي داريد؟ ش آمادگي ذهني و روحي در روز كنكور چه سفارشبراي افزاي  -13

وجه تالش نكنند مطلبـي   هيچ باشند و به برخورد نداشته ،ها استرس دارند با افراد منفي و كساني كه بيشتر از كنكوري پاسخ:
 و مهم!)ي بسيار نغز (دونكته  ياد بياورند. را به

كالس اجتماعي ي شخصي، فشار خانواده، مشورت با ديگران،  خاب كرديد؟ (عالقهاي انت تان را بر چه پايه ي دانشگاهي رشته  -14
 و حرف مردم! و ...)

 براساس عالقه پاسخ:

 كنيد؟  ي قبلي) آيا به همان شكل عمل مي شود (با همان رتبه بار ديگر فرصت انتخاب رشته داده اگر به شما يك  -15

 بله پاسخ:

 ..................... پاسخ:است؟  ندگي شما چه بودهبهترين تأثيرات ورود به دانشگاه در ز  -16

   ........................... پاسخ: است؟ آيا دانشجو شدن تأثيرات بدي هم در زندگي شما داشته   -17
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 اي داريد؟ ي تحصيل در خارج از كشور برنامه آيا براي ادامه  -18

 نه فعالً  پاسخ:

 چرا؟جا ماندگار شويد)؟  تان به خارج از كشور مهاجرت كنيد (در آن هستيد به كمك مدرك تحصيليآيا مايل   -19

 خير  پاسخ:

 اند!  جا آمده ها كه به دنبال راز پيروزي شما تا اين كوچك براي اين بچه يسؤال آخر، يك راهنماي  و به جاي  -20

را شكر كنيد كه به شما اين موهبت را داده كه  سخت خداتان را ازدست ندهيد و حتي در اين سال  هيچ وقت روحيه پاسخ:
 .ديحال موفق باش در همهاميدوارم  يوس كند...أران شما را متان تالش كنيد و هرگز اجازه ندهيد حرف ديگ يندهآ براي


